
Acta de la reunió junta AMPA i direcció 
 
Núm. de la sessió: 7/2018-19 
Data:   7 de maig de 2019 
Lloc:  despatx Antoni Santisteban 
Horari: 15.00 - 16.30 h 
 
Hi assisteixen: 
 

• Natàlia Barroso (AMPA) 
• Montse Ilincheta (cap de Serveis Escola)  
• Rosa Martín (AMPA) 
• Mónica Ortega (AMPA) 
• Antoni Santisteban (director Escola) 
• Elisenda Serra (directora de Comunicació Fundació) 
• Olga Serra (directora general Fundació) 

 
Ordre del dia: 
 
 
1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior  
 
2.Seguiment temes 
 
2.1 Resultats enquesta Escola  
2.2. Impressions acollida projecte Batxillerat dual 
2.3. Funcionament servei desencotxament 
2.4. Seguiment professorat ESO 
2.5. Resposta a la publicació del protocol d’objectes perduts  
2.6. Seguiment revisió Projecte de Drets i Deures (dècimes negatives/C) 
2.7. Programació darreres reunions curs (delegats/ades i tancament) 
 
3.Torn obert de paraula 
 
 
 
Acords: 
 
1. Aprovació acta reunió anterior 
 
Els assistents aproven per consens l’acta de la reunió de 26 de març de 2019. 
 
2.1. Enquesta Escola 
L’Escola explica que la participació ha estat força alta (57%) i que hi ha la intenció de 
publicar-ne els resultats. Fins al moment s’han pogut analitzar un 60% de les 
enquestes recollides. 
 
2.2. Batxillerat Dual 
A data d’avui hi ha 6 alumnes inscrits però encara resta obert el període d’inscripció 
que es tancarà el 31 de maig. 
 
2.3. Desencotxament 
Es detecten incidències en el funcionament del servei, que l’Escola revisarà a fi de 
resoldre. 
 



 
 
2.4. Incidències professorat 
Tant si persisteixen com si se’n detecten de noves, l’Escola necessita fets i dades per 
verificar-ho i fer-ne el seguiment i actuacions oportuns. 
 
2.5. Protocol d’objectes perduts 
L’AMPA valora incompleta la informació del protocol així que l’Escola proposa que, per 
a properes trobades, presentem una nova versió del document amb tots els aspectes 
de millora a considerar. 
 
2.6. Revisió Projecte Drets i Deures 
L’Escola informa que és en procés. 
 
2.7. Reunions 
Acordem programar les reunions següents: 

- 4 de juny, a les 15h, amb la xarxa de delegats i delegades. 
L’AMPA proposa que aquesta darrera trobada serveixi per explicar a on ens 
trobem i cap a on anem. És una oportunitat per donar visibilitat a tota la feina 
interna que es fa per millorar i seguir avançant en una organització, també 
institucional, més transversal (sense una estructura tan jeràrquica que concep 
la figura del director com a cap visible i permanent de totes les accions de la 
institució) i més coherent amb l’actual model pedagògic.  

- 9 de juliol, a les 16h, amb la junta AMPA per a tancament de curs i revisió de la 
proposta de preguntes freqüents per publicar a la pàgina web de l’Escola. 

 
3.  Torn de paraules 
 
L’AMPA recorda que per complir amb el compromís de delimitació de l’espai de 
muntanyeta del camp d’esports hi manca la senyalització de prohibició perquè el 
missatge realment sigui clar i tothom l’interpreti correctament com a acció de l’Escola 
perquè l’alumnat, sobretot més petit, no hi accedeixi. Seria bo acompanyar aquesta 
actuació amb un comunicat que l’expliqui ja que, al cap i a la fi, si hi hagués qualsevol 
incident la responsabilitat final seria del centre.  
 
L’escola està treballant en l’augment d’hores lectives a 3r d’ESO. Es comunicarà a les 
famílies amb temps suficient. 
 
Se’ns informa de la revisió de la utilització de dispositius digitals a l’escola: 

• Revisió del treball que realitzen els alumnes amb la tauleta. 
• Substitució de les tauletes per ordinadors portàtils a partir de 3r d’ESO 

(un cop amortitzades les tauletes). Afavoriment de la competència 
digital i en sistemes operatius. S’estan cercant dispositius a preus 
competitius amb un preu similar al de les tauletes. 

• Major control de l’ús dels dispositius a l’aula per part del professorat. 
• Confiança en la capacitat dels alumnes per gestionar la seva pròpia 

llibertat en l’ús dels dispositius. L'ús racional i responsable dels 
dispositius electrònics és un dels temes que es tractarà a les aules. 

• Es faran unes recomanacions sobre l’ús de dispositius digitals a casa. 
 

Nova app: s’està tancant la contractació d’una nova plataforma. Suposarà una millora 
substancial de la part de suport a l’avaluació. 
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